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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาแบบภาคตดัขวางคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของ
หญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภ ์ณ โรงพยาบาลสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
หญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภ ์ณ โรงพยาบาลสารภี ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2554 ทาํการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งหญิงตั้งครรภต์ามคุณสมบติัท่ีกาํหนดจาํนวน 90 คน โดยแบ่งเป็น 3 ไตรมาส (ไตรมาส
ท่ี 1 2 และ 3) จึงมีหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสละ 30 คน ทาํการเก็บตวัอย่างปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ ์      
ทุกคนเพียงคร้ังเดียว  (30 มล.) และเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารของหญิงตั้ งครรภ์โดยใช ้              
แบบสัมภาษณ์ ทาํการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะโดยวิธี Microplate นาํขอ้มูลทั้งหมด   
มาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และ ค่าสูงสุด 
 ผลการศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ จากทั้งหมด 90คนมีสัญชาติไทยใหญ่ ร้อยละ 
80.00 มีอายเุฉล่ีย 26.80 ± 4.83 ปี  หญิงตั้งครรภมี์อายคุรรภเ์ฉล่ีย เป็น 11.00 ± 1.28,  20.07 ± 3.37 และ 
32.93 ± 2.74 สปัดาห์ ในไตรมาสท่ี 1  2 และ3 ตามลาํดบั หญิงตั้งครรภส่์วนใหญ่ใชเ้กลือเสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 95.60 และ ไม่ไดรั้บประทานวิตามินเสริมไอโอดีน คิดเป็นร้อยละ  80.00 ค่ามธัยฐานของปริมาณ
ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภมี์ค่า เท่ากบั 317.02, 215.78 และ 261.37 ไมโครกรัมต่อลิตรใน   
ไตรมาสท่ี 1 2 และ ไตรมาสท่ี 3 ตามลาํดบั เทียบกบัเกณฑ์สําหรับประเมินภาวะโภชนาการของ             
สารไอโอดีนโดยใชค่้ามธัยฐานของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ ์ซ่ึงกาํหนดโดย
องคก์ารอนามยัโลก พอสรุปไดว้า่หญิงตั้งครรภใ์นกลุ่มไตรมาสท่ี 2 ไดรั้บสารไอโอดีนเพียงพอในขณะท่ี 
กลุ่มไตรมาสท่ี 1 และ 3 ไดรั้บสารไอโอดีนเกินความตอ้งการเลก็นอ้ย 
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ABSTRACT 
 

The aim of this cross-sectional study was to determine iodine content in urine of pregnant 
women attending antenatal care at Saraphi Hospital, Chiang Mai Province. The population of this 
study was pregnant women who attended antenatal care at Saraphi Hospital during April to 
August, 2011. Ninety pregnant women were recruited according to the inclusion criteria. They 
were divided into 3 groups by trimesters (first, second and third trimesters). Thus, there were 30 
pregnant women in each trimester. A casual 30 ml urine sample was collected from each pregnant 
woman. Their food consumption were interviewed using a questionnaire. Iodine content in urine 
samples were determined by Micro plate. All data was analyzed using descriptive statistic 
including frequency, percentage, median, mean, standard deviation, minimum and maximum 
values. 

The results showed that from 90 pregnant women, most of them had Thai-Yai nationality 
(80.00%) and the average age of pregnant women was 26.80 ± 4.83 years. The gestational age of 
pregnant women in the first, second and third trimesters were 11.00 ± 1.28, 20.07 ± 3.37 and 
32.93 ± 2.74 weeks respectively. Most of pregnant women consumed iodized salt (95.60%) and 
80.00 percentages of them never received vitamin and iodine supplementation.  The median of 
iodine content in urine of pregnant women at the first, second and third trimesters were 317.02, 
215.78 and 261.37 μg /L respectively.  Regarding the criteria for assessing iodine nutrition based 
on median urinary iodine in pregnant of the WHO, it might be concluded that pregnant women in 
the second trimester received adequate iodine intake whereas those in the first and the third 
trimesters had iodine intake a little higher than their requirements.  


